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    Dnia 6 czerwca 2017 roku, w Legnicy na Kąpielisku Kormoran
odbyło się Beach Party z okazji Dnia Dziecka. Głównym
organizatorem imprezy było I LO w Legnicy. 
    W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z różnych
szkół. Miało ono charakter sportowy. Dotarliśmy na Kormoran
około 8:35, zostawiliśmy rzeczy w wyznaczonym dla naszej
szkoły miejscu, po czym wszyscy udali się oglądać program
artystyczny przygotowany przez uczniów naszego gimnazjum
specjalnie na otwarcie. 
    Zespół taneczny pani Beaty Klimeckiej przygotował imponujący
układ taneczny rozpoczynający imprezę.
Następnie zaczęły się rozgrywki sportowe między uczniami
gimnazjów: TWP, nr 1, nr 2, nr 5, nr 3, nr 4, gimnazjum z
Budziszowa i gimnazjum Katolickiego. Konkurencje były
następujące: siatkówka, piłka nożna, koszykówka, 
piłka ręczna, korfball i przeciąganie liny. Oprócz rozgrywek, każdy
uczestnik Beach Party dostał karnet na kiełbaskę z bułką oraz
lody. 
    Tego dnia uczniowie i nauczyciele miło, interaktywnie i sportowo
spędzili czas na świeżym powietrzu.

                                                     Gabriela Ossolińska, kl. 1b
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Amsterdam – Walia - Anglia
Jak wszyscy doskonale wiemy, rok rocznie nasza szkoła zorganizuje wiele wycieczek, w tym również poza
granice naszego kraju. W maju, między 4 a 11, pięćdziesięciu uczniów wybrało się na takowy wyjazd.
Wyruszyliśmy późnym wieczorem z Legnicy. Całonocna przeprawa autokarem dawała nam się we znaki, ale nie
można przysypiać, gdy przed oczami ma się zapierające dech w piersiach, śliczne uliczki Amsterdamu! To
miasto wielu kultur zrobiło na mnie ogromne wrażenie swoja estetyką i atmosferą. Niewyobrażalnie dużo sklepów
z antykami, sztuką, czy marihuaną, urokliwe kanały i wiecznie zapełnione rowerami ulice wytwarzały wokół
siebie wyjątkowy klimat. A teraz ciekawostka. Będąc w Amsterdamie trzeba pamiętać, by patrzyć pod nogi! Jeśli
wjedzie w nas rowerzysta, będzie to nasza wina - oni mają tu pierwszeństwo!Po południu musieliśmy pożegnać
się z tym ciekawym miastem i „pakować się” na prom. Nie biorąc pod uwagę klaustrofobicznych kajut i ciągłego
bujania, przeprawa była całkiem przyjemna, zwłaszcza, że następnego dnia mieliśmy przed sobą brytyjski ląd.
Przez parę następnych dni zwiedzaliśmy przecudowne i przytulne miasto York (spotkaliśmy tam naszą byłą
uczennicę Gabrysię Mitek, która rozpoczęła naukę w tamtejszej szkole), Cardiff, Brighton, Birmingham,
Stonehenge (czyli nasze tajemnicze dziedzictwo, które zrobiło na mnie piorunujące wrażenie), fabrykę czekolady
Cadbury (darmowa czekolada – pycha!), piękny walijski krajobrazowy rejon - Snowdonię, fantastyczne ruiny
zamków (gdzie grupa walecznych uczniów urządzała sobie prywatny turniej rycerski piankowymi mieczami) i
oczywiście Londyn. Cele naszych podróży dzieliło wiele kilometrów, więc dużo czasu spędzaliśmy w autokarze,
śpiewając razem z „DJ’em Kurzykiem”.
Wszyscy mówią nam zawsze, że podróże kształcą, jednak niewielu z nas pasjonuje się oglądaniem ruin
zamków, czy innych „nic nieznaczących kamyczków”. W trakcie tej wycieczki odkryłam prawdziwe znaczenie
tych słów poznając ulicznych muzyków i ubogich. Rozmawiając z nimi zrozumiałam, że każdy z nas ma swoją
historię, jest wyjątkowy i naprawdę wiele wart. Nie należy też, nikogo oceniać „po okładce”, bo uwierzcie, pozory
mylą. Uśmiechając się, grając, czy opowiadając o sobie pomogli mi spojrzeć na wszystko z nieco innej
perspektywy. Właśnie to uważam za kwintesencję frazy: „podróże kształcą” - poznawanie ludzi. A jest to
naprawdę proste.                                                                                           Julia Wołczańska, 3d
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Sprawozdanie z obozu naukowego

  Dnia 19 kwietnia klasy Ib i Ic z Gimnazjum TWP w Legnicy pojechały na trzydniową wycieczkę do Miłkowa.
Opiekunami uczniów byli: pani Anna Borowiec, pani Beata Stempek oraz panowie Bogusław Bondzior i Leopold
Stefanek.
  Autokar z wycieczkowiczami odjechał spod gmachu szkoły o godzinie 8.00. Do Miłkowa dotarł około godziny
10.30. Po zostawieniu bagaży w holu ośrodka wypoczynkowego „Anna” i przebraniu obuwia na górskie,
wyruszyliśmy z panią przewodnik w góry.
  Zanim zaczęliśmy się wspinać po Karkonoszach, obejrzeliśmy z zewnątrz świątynię Wang, a przewodniczka
przedstawiła nam długa historię tego kościółka. Po zobaczeniu świątyni, wyruszyliśmy w góry Karkonosze-
główny punkt pierwszego dnia wycieczki.
  W trakcie tego spaceru pani przewodnik opowiedziała nam o górach, po których szliśmy. Z powodu dosyć
dużego śniegu dotarliśmy do schroniska, gdzie zatrzymaliśmy się by odpocząć i ogrzać, a następnie
wyruszyliśmy w drogę powrotną do autokaru.
  W ośrodku wypoczynkowym czekał już na nas ciepły obiad, a po spożytym posiłku mieliśmy czas wolny. Nie
był to jednak ostatni punkt wycieczki.
  O godzinie 19.00 rozpoczęliśmy lekcję matematyki, a następnie biologii, na której dowiedzieliśmy się więcej o
faunie i florze gór.
  Po krótkiej przerwie nadszedł czas na wykład z historii Śląska, na którym dowiedzieliśmy się, co działo się z
tym obszarem w kolejnych stuleciach. Była to ostatnia część programu na pierwszy dzień wycieczki. Po
wykładzie wszyscy udali się do swoich pokoi.
  Drugiego dnia byliśmy w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, gdzie dowiedzieliśmy się, jak ważne są rośliny i
w jaki sposób przechowuje się ich nasiona. Wybraliśmy się także na spacer do kapliczki św. Anny i
wysłuchaliśmy legendy dotyczącej tego miejsca.
  Wieczorem znów był czas na zajęcia z matematyki i biologii, a tym razem, zamiast wykładu z historii,
wysłuchaliśmy wykładu z fizyki.
  Trzeciego dnia mogliśmy zobaczyć, jak wygląda sztolnia oraz dowiedzieliśmy się więcej o wodzie, wulkanach i
górach. Był to ostatni dzień wycieczki, a po południu wyruszyliśmy do Legnicy. Podsumowując wydarzenia z
całej wycieczki, stwierdzam iż była niesamowicie ciekawa i dowiedzieliśmy się na niej wielu interesujących
rzeczy. Uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do Legnicy.

Karolina Ściesiek, kl. 1c
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                         ,,Coraz bliżej wulkanu"
    Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Dyrektor
Danuty Horodeckiej i Pani Elżbiety Rabiej o godzinie
8:00 stawili się pod budynkiem Głównej Poczty.  
    Chwilę później wyruszyli autokarem podziwiać
piękno mijanych łąk, usłanych rzepakiem. I tak, jadąc,
w tyle zostawiali nieczynne już od dawna wulkany.
Jednym z nich była bazaltowa Ostrzyca, powstała w
wyniku zlodowacenia. W końcu autokar dotarł do
Muchowa, skąd dalsza droga pokonywana była już
pieszo. 
     Trasa liczyła prawie 20 km , ale przy tak urokliwych
darach natury nikt nie odczuwał zmęczenia. Grupa
mijała kolejne wulkany robiąc 15 minutowe przerwy na
odpoczynek, podczas których przewodnik zabawiał
uczniów anegdotami o pomnikach ludzi wymarłej
wioski,a także o genezie gór, napotykanych na trasie.
Zwieńczeniem rajdu było ognisko w Dobkowie, gdzie
na uczniów czekały już przygotowane testy
multimedialne. Piękno natury nigdy się nie zmienia,
zawsze daje ukojenie. To pewnego rodzaju symbioza;
jeśli my będziemy dbać o nią, ona da nam to, czego
pragniemy.

                                               Dafne Peoglu, kl. 3 a

   Dnia 1.06.br. odbył się szkolny „Dzień Języków Obcych”. Miał on 
na celu zachęcić nas do nauki języka angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, a także hiszpańskiego. Przygotowane przez uczniów
stoiska z jedzeniem, charakterystycznym dla danego państwa, ukazywały
różnorodność zagranicznych krajów. Np. przy stoisku francuskim
mogliśmy skosztować bagietek z dżemem, słynnych croissantów czy
sera pleśniowego. Do stoiska hiszpańskiego przyciągały nas tortille, a do
niemieckiego kiełbaski i żelki. Najciekawszym przysmakiem była
niewątpliwie angielska herbata podawana z mlekiem.
  „Dzień Języków” rozpoczął się krótkim quizem, w którym reprezentanci
klas zademonstrowali swoją wiedzę o Francji, Hiszpanii, Niemczech i
Anglii. Pytania były bardzo szczegółowe, przez co stanowiły nie lada
wyzwanie dla uczestników. Potem obył się występ taneczny Ady
Drewniak i Natalii Gałdyn. Julia Lisik, uczennica klasy 1a wyrecytowała
wiersz w języku hiszpańskim, a uczeń klasy 1c – Marcel Załoziński
przybliżył nam trochę język szwedzki. Następnie mieliśmy okazję, by
obejrzeć pokaz sztuczek karcianych w wykonaniu Mateusza Pobihona z
klasy 3a, który potem zaczął płynnie posługiwać się językiem włoskim.
Przysłowiową ”wisienką na torcie” było przedstawienie „Królewny Śnieżki”
w języku niemieckim. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych i
drugich uczący się tego języka.
   Na końcu zostały rozdane nagrody – wśród zwycięzców quizu. Całą
uroczystość uważam za bardzo udaną.   
                                                                           Natalia Oknińska kl.1GA
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HERKULES...Żyjąc w pośpiechu gubimy resztki 
wspomnień, wiecznie spóźnieni...
Dawno, dawno temu żył sobie piesek o imieniu
Herkules, który był największym wśród maluczkich.
Urodził się 28.06.2010roku. W drugim miesiącu swego
małego życia trafił do malutkiej dziewczynki , która
mieszkała w naszym domku, a tą dziewczynką byłam
ja. Bardzo go pokochałam, bo był wyjątkowym
pieskiem; małym i szalonym. Życie z nim płynęło mi
jak w baśni , pełne uciech, zabaw i swawoli, a jak w
życiu bywa, los potrafi być okrutny. Pewnego ranka,
wypuściłam go jak zwykle, na poranny spacerek, z
którego mój ukochany piesek nigdy już nie wrócił.
zabrał mi go kierowca, który po prostu się spieszył.
Mam nadzieję, że zdążył tam, gdzie się spieszył. Bo ja
codziennie rano czekam na mojego pieska, w nadziei,
że może kiedyś wróci do mnie z tego spacerku.
Dlaczego tak musi być, że ktoś się spieszy, a ktoś
płacze ... Ile tak naprawdę kosztuje 5 minut czyjejś
straty czasu za koszt czyjegoś życia. Mo ukochany
piesek zapłacił najwyższą cenę za to, że komuś się
spieszyło, a był taki szczęśliwy swojego życia . To 
jest prawdziwa opowieść, o krótkim, lecz wspaniałym
życiu, mojego najukochańszego na świecie
HERKULESA.
                                                       Dafne Peoglu 3Ga

,,Nie takie ,,Dziady" stare, skoro świat ten sam i
jego trwogi.

  Dnia 29 maja 2017roku o godzinie 12:00 wszyscy
uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli wybrali się
do Klubu Nauczyciela przy ulicy Jordana, na spektakl
wzorowany utworem Adama Mickiewicza ,,Dziadów
część 2", przygotowany przez grupę teatralną z
Wrocławia.
  Dzieło to opierało się na ,,obrzędach kozła" czyli
wywoływaniu pokutujących duchów. Przewodnikiem
obrządku był Guślarz, przywołujący zmarłe osoby,
które nie mogły po śmierci zaznać spokoju. Duchy
ubolewały nad swoimi problemami, dzieląc się nimi z
prostymi, wiejskimi ludźmi, w nadziei uleczenia ich
ran.W zamian za przysługę uśmiercone istoty
powierzały im swojego rady egzystencjalne. W czasie
obrzędu na deskach teatru, ozdobionych skromną
scenerią przybywały kolejno duchy dzieci Józia i Rózi,
widmo Złego Pana i duch młodej pasterki Zosi.
Reżyser wraz ze scenarzystą wspólnie zadbali o
odpowiednią kreację aktorów, stylizowaną dawnym
ubiorem ludzi zamieszkujących wsie. Wielu uczniów
zadziwiła gra światła i efekty dźwiękowe, które razem
tworzyły pełną grozy atmosferę, oddającą ducha
przedstawienia. Także aktorzy grali spektakularnie tak
trudną, ze względu na dużą ilość archaizmów
występujących w tekście rolę.
ako widzowie mięliśmy wiele chwil namysłu nad
treścią wypowiadanych przez aktorów słów i właśnie
one uwidoczniły istotne sentencje, o jakich wspomina
Adam Mickiewicz jako postać Duchów.

                                              Dafne Peoglu, kl. 3a
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                      LIZAK
Drużyna naszej szkoły w składzie:
Daniel Marczak z kl. 3a, Bruno
Kaczmarczyk z kl. 3d oraz Michał
Bukowczyk z kl. 2c zajęła I miejsce
w III Legnickich Informatycznych
Zawodach Algorytmiczno-
Kombinatorycznych
zorganizowanych przez I LO.
Serdecznie gratulujemy!

Gimnazjaliści z całego powiatu
prezentowali kryminalne historie w
XV Międzygimnazjalnym Konkursie
Recytatorskim. „Nie taki kryminał
straszny” brzmiało jego tegoroczne
hasło. Celem tegorocznego
konkursu było propagowanie
twórczości klasyków powieści
sensacyjnej Agaty Christie i Artura
Conan – Doyla. Reprezentantka
naszej szkoły Ada Drewniak
otrzymała wyróżnienie. Serdecznie
gratulujemy!

Drużyna w składzie: Katarzyna
Poszytek z kl. 3a, Pola Katerczak z
kl. 3d oraz Aleksandra Poszytek i
Maja Alchimionek z kl. 1c zajęła II
miejsce w Gimnazjadzie Młodzieży
Szkolnej Miasta Legnicy w
siatkówce plażowej. Serdecznie
gratulujemy!

               XVI Forum Klubów Europejskich

Drużyna naszej szkoły w składzie: Julia Alchimionek,
Alicja Szpunar, Krzysztof Gliwiński z kl. 3d, Małgorzata
Jurczyk z kl. 2c oraz Konrad Kosiński z kl. 3a pod
opieką p. Agnieszki Grzywacz zdobyła I miejsce w
Konkursie Wiedzy podczas XVI Forum Klubów
Europejskich zorganizowanego przez I LO. Jesteśmy
z Was dumni!

Wyniki poszczególnych dyscyplin Kormoran Beach
Party 2017:

Piłka ręczna ch: 2 m., dz: 3 m., miss: Natalia Biel,
MVP: Mateusz Pobihon
Koszykówka plażowa ch: 3 m., dz: 2 m., mister:
Jakub Wasila
Piłka nożna ch: drużyna A 8 m., drużyna B 10 m.,
dz: 4 m.
Piłka siatkowa ch: drużyna A 3 m., drużyna B 11
m., dz: drużyna A 4 m., drużyna B 8 m.
Przeciąganie liny ch: 2 miejsce, MVP: Mateusz
Pobihon.

Turniej korfballa wygrała reprezentacja kl. 3d.


